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 99مردادمـاه 27 پذیرش:

ط ها و معانی نامرتبای است که در آن مقوالت مختلف زبانی با نقشنامی پدیدههم

حاضر  پژوهشهای آوایی و نوشتاری یکسان برخوردار هستند. هدف از از صورت

در کردی ملکشاهی است. پیکرة زبانی این  ”æ-“های مختلف تکواژ بررسی نقش

یافته از سخنگویان کردی ساختارهای نیمهپژوهش با استفاده از مصاحبه

رای بهای مرکزی استان ایالم گردآوری شد. ملکشاهی به عنوان یکی از شهرستان

از اصول  ”æ-“نامی تکواژ مشدگی در ایجاد هبررسی نقش فرآیند دستوری

و  ( و همچنین سازوکارهای معرفی شدة هاینه1996شده توسط هاپر )ارائه

نشان داد که چند مقولة  مطالعههای یافته شود.( بهره گرفته می1991) همکاران

-بازنمایی می ”æ-“مستقل زبانی در کردی ملکشاهی به صورت تکواژ وابستة 

بست، وند تصریفی و یا اشتقاقی در به عنوان پی شوند. صورت مذکور ممکن است

شانة ن»های مختلف واقع شود. این تکواژ به عنوان وندی تصریفی با نقش بافت

به صورت   ”æ-“شود. تکواژ وابستةبه اسم یا گروه اسمی متصل می« معرفه

ار برده کنیز در کردی ملکشاهی به« است»بستی و با نقش فعل ربطی و معین پی

و  «در»همچنین صورت الحاقی دو حرف اضافة مستقل  ”æ-“ود. تکواژ شمی

د. شودر گونة مذکور است که به برخی افعال به عنوان میزبان متصل می« به»

 عالوه بر این کارکردها، این تکواژ صورت دو پسوند اشتقاقی کردی ملکشاهی

ک از نمودهای شود. هر یآوا و اسم به کار برده میاست که در تولید ساخت نام

“-æ”  ساختواژیآوایی، شدگی تحت تأثیر تغییرات سازوکار دستوریدر طول ، 

 اند.نامی شدهاند و باعث ایجاد این همنحوی و معنایی قرار گرفته
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 . مقدمه1

ها و همچنین با در نظر گرفتن واژه با مفروض داشتن وجود رابطة یک به یک بین الفاظ و معانی

دوچندان   “-æ”نامی (، اهمیت بررسی هم1885، 1به عنوان ابزارهایی برای تعامل بشر )وگنر

های آغازین قرن نوزدهم در قالب معنایی واژگان به نحوی است که در سالنماید. نقش می

(.  2010، 2گرفته شده است )گیررتسای مجزا در نظر ای از مطالعة معنا و به منزلة رشتهشاخه

، نحوی و یا معنایی شوند. ساختواژیهای آوایی، دگرگونی ها در گذر زمان منجر بهممکن است واژه

شوند و گاهی ابهامات آوایی، صوری و همچنین منجر به تغییر مقوالت زبانی میها این دگرگونی

یک به ها لزوماً از روابط یک های مختلف، واژهآورند. به همین دلیل در زبانمعنایی به وجود می

ها را هایی برخوردار هستند. این پدیدهدر برخی موارد از پیچیدگی کنند ولفظ و معنا پیروی نمی

ی هایتوان به پدیدهیی در نظر گرفت. از ابهامات معنایی نیز میهای ابهام معناتوان از نمونهمی

ای است که به واسطة آن پدیده« نامیهم»اشاره کرد.  5نامیو هم 4معنایی، چند3معناییچون هم

برخوردار  «7نویسیهم»و نوشتاری « 6آواییهم»دو یا چند مقولة مستقل زبانی، از همسانی آوایی 

نها شوند و تهستند. به واسطة این پدیده چند مضمون و نقش دستوری به یک صورت بیان می

نام، از طریق بررسی بافت و در برخی موارد با توجه های همراه تمایز کارکردهای متفاوت صورت

 گیرد. به جایگاه تکیه صورت می

یری است که از فاکتورهای زبانی و ها متغنامی در زبانبدون تردید، فراوانی و تنوع هم

زبان  سازیتوان به اصل اقتصاد و سادهغیرزبانی تأثیر پذیرفته است؛ از جملة این فاکتورها می

نامی لزوماً مربوط به واژگان زبان نیست بلکه ممکن است برخی تکواژهای وابسته هم اشاره کرد.

در کردی  “-æ”نامی تکواژ وابستة هم(. 1986، 8نیز تحت تأثیر این پدیده قرار گیرند )آلن

زمانی یا درزمانی به صورت هم رود. در این شرایط چند پدیدهملکشاهی از این موارد به شمار می
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، نحوی و معنایی از طریق یک تکواژ وابسته  ساختواژیو همچنین با پذیرش تغییراتی آوایی، 

هستند که استقالل کاربردی ندارند و در های زبانی شوند. تکواژهای وابسته سازهنشان داده می

الل ها فاقد استقکنند. به عبارت دیگر، این سازهترکیب و اتصال به تکواژهای آزاد ارزش پیدا می

ها در زبان پس دستوری، امالیی، آوایی و معنایی هستند و جایگاه دستوری، آوایی و معنایی آن

ترین واحدهای توان به عنوان کوچکژها را میشود. تکوااز پیوند با تکواژهای دیگر مشخص می

 اند. معنادار زبان معرفی کرد که از یک یا چند واج تشکیل شده

های متنوع را دارد و قابلیت وقوع در جایگاه ”æ-“در کردی ملکشاهی تکواژ وابستة 

 این تکواژ ممکن است به صورت ها و معانی مختلفی را نیز بپذیرد.تواند نقشهمچنین می

سیاری های ببست و وند از شباهتتصریفی و یا وند اشتقاقی به کار برده شود. واژه بست، وندواژه

بست برخوردار هستند و در برخی موارد تشخیص این دو از هم مشکل است. به طور کلی، واژه

صورت زبانی است که هم به کلمات مستقل و هم به وندها شبیه است در حالی که در هیچ یک 

بست هویت واجی مستقل ( برای واژه2007) 2(. بوی2005، 1رگگیرد )کرواین دو گروه قرار نمیاز 

خود به سایر مقوالت  3کند که این گروه برای رفع کاستی نواییقائل نیست و چنین اظهار می

ای است که ساختواژه، نحو و واج در آن درگیر سازی پدیدهبستکند. به طور کلی، واژهتکیه می

تری در انتخاب میزبان برخوردار هستند. ها در مقایسه با وندها از آزادی بیشبستتند. واژههس

ها ستبهای واژهبستی از دیگر ویژگیبینی بودن ترکیب واژهتر و قابل پیشآزادی حرکت بیش

 بست تکواژی است که از توزیع نحوی برخوردار است و(. واژه1983 ،5پالمو  4باشند )زوییکیمی

، 1392، شقاقی، 2007کند )بوی، های حاکم بر حوزة نحو تبعیت میاز قواعد و محدودیت

 (.2005، کروگر، 1992، 6اندرسون

ا هها در ساختتوان بر اساس جایگاه وقوع و همچنین نقش معنایی آنها را نیز میبستواژه

 7توان به ساخت الحاقیمی بستی در کردی ملکشاهیهای رایج واژهمورد بررسی قرار داد. از ساخت
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ساختواژی است که به واسطة آن یک حرف اضافه با پیوستن -اشاره کرد. الحاق فرآیندی نحوی

کند. موضوع الحاقی غالباً دارای به فعل، موضوع جدیدی را به ساختار موضوعی فعل اضافه می

کند که وند ( بیان می9319) 1ور/ متضرر، ابزار، مکان و جهت است. مارانتزهای بهرهیکی از نقش

تواند رویدادی را در قالب یک گروه فعلی کند و به لحاظ معنایی میالحاقی مشابه فعل رفتار می

به عنوان متمم خود بپذیرد. وند الحاقی به عنوان هستة الحاق و موضوع الحاقی در جایگاه 

تکواژ الحاقی را به عنوان  (1988) 3(.  بیکر2008، 2شود )پولکاننگر گروه الحاق ادغام میمشخص

شود و پس از حرکت از گیرد که در زیرساخت نحوی مشتق مییک مقولة واژگانی در نظر می

شود. در واقع، تکواژ الحاقی فعلی حاصل حرکت حرف اضافه جایگاه اصلی خود به فعل منضم می

 از جایگاه خود و انضمام آن بر فعل است. 

دشوار است.  ”æ-“بستی تکواژ وابستة از صورت واژه در برخی موارد تشخیص صورت وندی

هایی وابسته هستند اما در انگیزة اتصال و همچنین انتخاب نوع ها سازهبستوندها مانند واژه

مقوالت میزبان عملکردی متفاوت دارند. وندها حاصل تغییرات مقوالت مستقلی چون اسم و فعل 

 5هاپرگیرند )قرار می 4شدگیهایی از سازوکار  دستوریهستند که تحت تأثیر سیر کامل یا بخش

توان به دو حوزة تصریف و اشتقاق نسبت داد. این گروه همچنین . وندها را می(1993، 6و تروگات

باشد ها متأثر از اصول حاکم بر حوزة صرف میشوند و عملکرد آنبه مقوالت خاصی متصل می

صریفی و اشتقاقی عملکردی متفاوت از یکدیگر دارند، که وندهای ت ( در حالی1992)اندرسون، 

ر دهند و درا تغییر میوندهای اشتقاقی وندهایی هستند که با اتصال به میزبان خود مقولة آن 

که وندهای تصریفی در مقوله و طبقة میزبان تغییری  ساختن واژة جدید دخالت دارند در حالی

ی کنند. در کل، وند تصریفهای مختلف مهیا میرا در بافتکنند و صرفاً شرایط وقوع آن ایجاد نمی

 شود. های دستوری مختلف به کار برده میبرای ساختن صورت
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گیرد و خود بر های ایرانی نو قرار میهای فارسی، پشتو، بلوچی و... از زبانکردی در کنار زبان

، 2، مک کنزی1976، 1شود )نبزهایی تقسیم میشناختی به زیربخشاساس تشابهات و تمایزات زبان

توان به کردی شمالی، میانی ها میبندیترین تقسیم(. از رایج2000، 4، فتاح1992، 3، ایزدی6119

های کردی جنوبی است. شهرستان کردی ملکشاهی یکی از زیربخش. و جنوبی اشاره کرد

قرار دارد. این شهرستان از ملکشاهی تقریباً در مرکز جغرافیایی استان ایالم واقع در غرب کشور 

های دهلران و آبدانان، از شرق با شهرستان سیروان شمال با شهرستان ایالم، از جنوب با شهرستان

ای موجود در ملکشاهی رغم وجود تنوعات لهجهمرز است. علیو از غرب با شهرستان مهران هم

های علمی در حوزه به جز چند مجموعة شعری، کردی ملکشاهی فاقد هر گونه منبع کردی

 ، نحوی ساختواژیی آوایی، هااست که تنوعات موجود در الیه گوناگون زبانی است. این در حالی

توان به عنوان بسترهایی برای بررسی و و معنایی این حوزة جغرافیایی نسبتاً کوچک را می

ملکشاهی را  های آوایی و صوری موجود در کردیهای ارزشمند معرفی کرد. گوناگونیپژوهش

 ت. ای سخنگویان نیز در نظر گرفقبیله-توان به عنوان متغیری متأثر از موقعیت مکانی و قومیمی

ملکشاهی مورد مطالعه قرار  در این پژوهش کارکردهای مختلف یک تکواژ وابسته در کردی

یایی این های جغرافشناختی موجود در بخشهای زبانرغم گوناگونیعلی ”æ-“گیرند. تکواژ می

یرد. گحوزة زبانی به عنوان یکی از اشتراکات کردی ملکشاهی مورد استفادة سخنگویان قرار می

ند. کها را تعیین میبودن آناین تکواژ در نقش نشانة معرفه با اتصال به اسامی و ضمایر، معرفه

های از شناسهکه پس شود در حالی با پیوند این تکواژ به اسامی و صفات بیان می« است»فعل 

-“شود. تکواژ اصلی زمان گذشته، در ساخت حال کامل به عنوان فعل معین نیز به کار برده می

æ” در این گونه با پیوستن به « به»و « در»بستی دو حرف اضافة مستقل همچنین صورت واژه

نار وند در کگیرد. عالوه بر این، این تکواژ به عنوان پسافعال، مورد استفاده سخنگویان قرار می

می آوا و اساتواند در تولید نامگیرد و میاصوات موجود در طبیعت و برخی صفات و اسامی قرار می

 ایفای نقش کند. 
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این پژوهش از طریق  پیکره زبانی است.تحلیلی -این پژوهش یک مطالعة توصیفی

اهی ملکش کردیساختاریافته حول محورهای اصلی پژوهش از گفتار سخنگویان های نیمهمصاحبه

است. برای دستیابی به دادهای واقعی تالش شد که از گفتار  و توسط نگارندگان گردآوری شده

کنندگان مرد بیش از تعداد زنان سخنگویان  مرد و زن بهره گرفته شود؛ اگرچه تعداد مشارکت

های تموقعی اغلبتقریباً در که های مطالعه همچنین از گفتار سخنگویانی استخراج شد بود. داده

صورت گرفته است. هدف  IPAبه روش  هاآوانگاری داده .کنندزبانی به زبان کردی صحبت می

 است. در کردی ملکشاهی و دالیل ایجاد آن  ”æ-“نامی تکواژ بررسی هم ،نظرمطالعة مورد 

 

 . پیشینة پژوهش2

homonym ای یونانی و مرکب از دو تکواژ کلمهhomo-  به معنای یکسان و-onymos 

، 1شود )سلیمبه معنای نام است؛ این واژه به همسانی صوری دو یا چند مفهوم مجزا مربوط می

نویسه و به عبارت دیگر آوا و همزمان همشود که به طور همنام به کلماتی اطالق می(. هم2013

، 3، لیونز2006، 2ری دارد )یولکه، هر یک معنای متفاوتی از دیگتام هستند؛ در حالی جناس 

نام در همسانی صوری و در برخی موارد همسانی های هم(. سازه2002، 5و اسمیت 4ریچاردز1982

( 1387(. صفوی )2003و همکاران،  8، فرامکین1976 7و استارک 6آوایی قرار دارند )هارتمن

داند و آوایی میی و تحول گیرآوایی را ناشی از وامنویسی را ناشی از نظام نوشتاری و همهم

داند که های واژگانی میبودن صورتآوایی را در برخی موارد ناشی از ضعیف( هم2006) 9لدفوگد

سانی شود. این گروه کلمات با وجود همها میمنجر به انعطاف و در نتیجه تغییرات آوایی آن

ها نام( برخی از هم1984) 11اور پالمربه ب .(1992، 10نوشتاری و آوایی، ابهام معنایی دارند )کریستال
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ات چندمعنایی نیز از جمله ابهام توانند ابهام معنایی ایجاد کنند.متضاد هستند و از این طریق نیز می

معنا بودن کلمات چندریشهتوان به همها میها و چندمعناناممعنایی مشابه است. از تمایزات هم

 های واژگانریشگی و تشابه ریشهتوان برخاسته از همنامی را نمیکه هم اشاره کرد؛ در صورتی

، لیونز، 1986، 4، کروز2002، 3ویلسون-، مارسلن2، گسکل1، راد1976شکل دانست )پالمر، هم

1977 .) 

های مجزایی برخوردار هستند که ها از نمودهای عصبی متفاوت و همچنین مدخلنامهم

مکن است مفاهیم و مضامین چندمعنای بسیاری را پوشش دهند ها مهر یک از این مدخل

نام، از یک ریشة مشترک مشتق های هم(. تعداد معدودی از جفت2006و همکاران،  5)پیلکانن

های کامالً متفاوتی هستند. تشابهات و تمایزات ها ریشهنامتر موارد، منشأ هماند اما در بیششده

(. از 1986نامی شود )آلن، تواند منجر به همهای مختلف میموجود در تلفظ کلمات در گویش

( و همچنین 1986ها )آلن، های واژهتوان به تغییرات ایجاده شده در واکهنامی میدالیل ایجاد هم

های مختلف از دالیل های موجود در گویش(. تفاوت1984بسط معنایی اشاره کرد )پالمر، 

های بودن صورت(. ضعیف1986شوند )آلن، نامی میبه پدیدة هم ها هستند که منجرآوایی واژههم

ها در ادغام برخی واج .(2006شود )لدفوگد، میآواها های زبانی باعث ایجاد همواژگانی و سازه

 (. 2001و همکاران،  6نامی باشد )واتکینزتواند از دالیل ایجاد همگفتار نیز می

 7مقوالت نحوی یکسان و یا متفاوتی نیز برخوردار باشند )احمدوفتوانند از نام میهای همواژه

های موجود در زبان فارسی نامیاز انواع هم (.1396، اسحاقی، 1381، بیرجندی، 2015، 8و گرایوا

دستوری اشاره کرد )احمدوف و گرایوا،  -دستوری و واژگانی-ساختواژینامی واژگانی، توان به هممی

در گونة گفتاری کرمانی نشان داد « خود»( بر واژة 1396ز مطالعة اسحاقی )نتایج حاصل ا (.2015
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شود )اسحاقی، نام با دو کاربرد ضمیر و حرف اضافه به کار برده میبه عنوان یک هم که این واژه

1396.) 

نام با سه مفهوم کتف، وسیلة حمام و دیشب را به عنوان یک هم« دوش»( واژة 1387صفوی )

های زبان فارسی است که با سه معنای نامسی معرفی کرد. واژة شانه نیز از دیگر همدر زبان فار

  رود. زبان به کار میمرغ توسط سخنگویان فارسوسیلة آرایش مو، کتف و جای تخم

 

 . چارچوب نظری3

 2(، لمان1958) 1شناسان بسیاری از جمله میهتوسط زبان ،به طور کلی ،شدگیپدیدة دستوری

( مورد بررسی قرار گرفته است. به باور میه 1996( و هاپر )1991)و همکاران  3(، هاینه1982)

شدگی مربوط به فرآیندی ( به عنوان اولین کسی که این مفهوم را به کار برد، دستوری1958)

ود شاست که به واسطة آن یک ویژگی دستوری به یک کلمة خودمختار )قاموسی( نسبت داده می

ای است که به واسطة آن واحدهای واژگانی کارکرد دستوری شدگی پدیده(. دستوری1996 )هاپر،

، کنند )هاپر و تروگاتهای دستوری پیدا میشده نیز به تدریج نقشیابند و واحدهای دستوریمی

(. به طور کلی واژگان خاستگاه کلیة امکانات دستوری هستند و بر اساس باور بسیاری از 2003

شدگی به وجود امکانات دستوری در یک زبان از طریق فرآیند دستوری تمامی اسان،شنزبان

 (. 1389آیند )نغزگوی کهن، می

شدگی را به عنوان حرکت مقوالت واژگانی به سمت ( دستوری1991)و همکاران هاینه 

الت ود که صرفاً مربوط به مقوالت واژگانی نیستند بلکه گاهی مقنکنمقوالت دستوری تعریف می

شدگی را حرکتی ( نیز دستوری1982گیرند. لمان )دستوری نیز تحت تأثیر این فرآیند قرار می

کند که طی آن فرآیندهای آوایی، از سمت مقوالت واژگانی به سمت مقوالت دستوری بیان می

شدگی، خودمختاری اجزای کنند. با دستوریتسهیل این پدیده ایفای نقش مینحوی و معنایی در 

زء شدگی یک جشود. بر اساس فرآیند دستوریانی هم از نظر صوری و هم از نظر معنایی کاسته میزب

فی بست و نهایتاً وند تصریواژگانی مستقل در طول زمان و با پذیرش تغییراتی به کلمة نقشی، واژه
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باطات است شدگی تسهیل ارتهای دستوری(. از دالیل و انگیزه1993)هاپر و تروگات،  شودتبدیل می

سازی و رعایت اصل اقتصاد در زبان (. سخنگویان همچنین در پی ساده1991، و همکاران )هاینه

(. مقوالت دستوری ممکن است صورتی وابسته یا استقالل نحوی و آوایی 1996هستند )هاپر، 

 های اشتقاقی و وندهای تصریفی در گروه مقوالت دستوری قراربستنسبی داشته باشند. واژه

و  4، ثبات3شدگی، خاص2، واگرایی و انشقاق1بندی(. الیه1993گیرند )هاپر و تروگات، می

 شده هستند. ( برای تشخیص موارد دستوری1996شدة توسط هاپر )اصول ارائه 5زداییمقوله

 شود و به واسطة اینها در نظر گرفته میهای زبانپذیری از ویژگی: تغییر و انعطافبندیالیه

های قدیمی در شوند. گاهی الیههای جدید برخوردار میها در طول زمان از الیهتغییرات، زبان

گیرند. این شرایط به عنوان یکی از های جدید مورد استفادة سخنگویان قرار میکنار الیه

 شوند. شدگی در نظر گرفته میهای دستوریپدیده

شده همچنان به عنوان یک کنار جزء دستوری های قبلی ممکن است در: الیهواگرایی/ انشقاق

شده و وابسته نیز برخوردار باشند. واژة خودمختار به کار برده شوند، اگرچه از صورتی دستوری

اند و خود همچنان به عنوان یک واژة قاموسی ایفای نقش افعالی که به صورت فعل معین درآمده

 تند.کنند، متأثر از فرآیند واگرایی و انشقاق هسمی

شدگی از کاربردهای خاصی شده عموماً تحت تأثیر فرآیند دستوری: اجزای دستوریشدگیخاص

 شوند.برخوردار می

های معنایی توان به وجود برخی از ویژگیشدگی میهای قابل توجه دستوری: از ویژگیثبات

 شده اشاره کرد. مقولة مستقل در جزء دستوری

شدگی نظران حوزة دستوریهای مشترک در میان صاحبکار: از اصول و سازوزداییمقوله

زدایی اشاره کرد که به واسطة آن مقوالت واژگانی خودمختار به سمت توان به پدیدة مقولهمی

شدگی، واژگان با کنند. در طول این مرحله از فرآیند دستوریشدن حرکت میدستوری
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ی شوند. به عبارت دیگر، یک عضو اصلیل میگرفتن از مقوالت اصلی، به مقوالت فرعی تبدفاصله

 شود.های دیگر تبدیل میبه اجزای فرعی و وابستة سازه

د. هر یک نکنشدگی معرفی میکارهایی را برای فرآیند دستوری( سازو1991) و همکاران هاینه

اسی نهای آواشناسی، صرف و نحو، کاربردشناسی و معناشاز این سازوکارها مربوط به یکی از حوزه

است. در این میان، اصل مربوط به حوزة کاربردشناختی، تنها موردی است که به افزایش قابلیت 

گی شدکه، فرآیند دستوریشود؛ در حالی شده برای وقوع در بافت جدید مربوط میواحد دستوری

 ، نحوی و ساختواژیهای آوایی، باعث کاهش و در برخی موارد از دست دادن بخشی از ویژگی

 شود. شود. در ادامه به برخی از این سازوکارها اشاره میمعنایی واحد دستوری می

شده عموماً حامل مفاهیم جا که، اجزای دستوری: از آن1شدن از معنیزدایی و تهیمعنی

تری هستند در این مرحله سازه با از دست دادن معنا و یا تعمیم معنایی، مفهوم انتزاعی و کلی

 گیرد.حوزة معناشناسی قرار می طور کلی، این تغییر دربه پذیرد. را میتری انتزاعی

غم ردر مرحلة بسط معنایی که مربوط به توانش کارکردی زبان است، علی :2بسط و تعمیم بافتی

شوند، بر قابلیت وقوع شده مربوط میسایر مراحل که لزوماً به محدودسازی جزء دستوری

شود. از دالیل این پدیده پذیرش معنای کلی و بافت جدید افزوده میشده در واحدهای دستوری

تر عموماً حامل یا فرعی شدهشده است. در واقع، واحدهای دستوریانتزاعی توسط اجزای دستوری

ای زدایی را پدیده( همچنین مقوله1991) و همکاران تری نیز هستند. هاینهمفاهیم کلی

 د.نکننحوی معرفی می - ساختواژی

تر تحت شوند، غالباً بیش: آن دسته از اجزای زبانی که دستوری می3سایش و تخفیف آوایی

شده با از دست دادن گیرند. در این مرحله سازة دستوریتأثیر سایش و تخفیف آوایی قرار می

 یگیرد. از دالیل این تغییر و تخفیف آوایهای آوایی تحت تأثیر سایش آوایی قرار میبرخی ویژگی

 سازی زبان اشاره کرد.توان به تالش سخنگویان برای سادهمی
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از موارد رایج دستورشدگی است. در این شرایط یک فعل قاموسی با کاهش  1شدگیمعین

کند. اگرچه ممکن است افعال در حالت معین شدن حرکت میمعنای واژگانی به سمت دستوری

، 2مفهوم واژگانی را نیز با خود دارند )بوسمن حاوی مفاهیم دستوری باشند، اما همچنان بخشی از

شود در حالی در زبان فارسی به عنوان یک واژة تمام عیار به کار برده می« بودن»(. فعل 1996

ها به عنوان فعل معین رایج شده است.  این فعل در معنای که با گذر زمان در کنار سایر فعل

گر نمود کامل که در دو زمان حال و گذشته بیانینواژگانی مفهومی اسنادی دارد و با توجه به ا

 (.1388بین و فضلی، شود )حقاست به عنوان یک فعل معین نمودنما در نظر گرفته می

ای در اواخر دورة فارسی میانه به عنوان الیه ”ihâ-“نیز که با تکوین « ها»پسوند جمع 

شدگی شدگی است. معینوریرایج شد، حاصل فرآیند دست« ان»جدید در کنار نشانة جمع 

شدگی واژة که در نتیجة دستوری« می»و پیشوند استمراری « خواستن»و « داشتن»های فعل

شدگی زبان فارسی اند، نیز از موارد دستوریبه وجود آمده« همیشه»با معنای « همی»خودمختار 

نین پذیرش شدن و همچرغم دستوریعلی« می»شوند. پیشوند استمراری در نظر گرفته می

تخفیف آوایی همچنان بخشی از معنای مقولة اصلی را با خود به همراه دارد )نغزگوی کهن، 

های مرکب موجود در زبان فارسی را از موارد ( همچنین فعل1389(. نغزگوی کهن )1389

شده کند که حاصل وقوع بخش غیرفعلی )همراه( و فعل دستوریشده معرفی میدستوری

شدگی )ترکیب همکرد با همراه خاص( را به عنوان اصل ( اصل خاص1389او ) )همکرد( هستند.

 گیرد. آشکار این پدیده در نظر می

 

 ها. تحلیل داده4

هایی کامالً شود چرا که صورتنامی از موارد قابل توجه ابهامات معنایی در نظر گرفته میهم

از  ”æ-“های نامرتبطی هستند. و نقش شوند و حامل معانیهایی مجزا مشتق مییکسان از ریشه

ر بست و یا وند دتکواژهای پرکاربرد کردی ملکشاهی است. این تکواژ ممکن است به عنوان پی
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ملکشاهی اشاره  در کردی ”æ-“شود. در ادامه به کاربردهای تکواژ کنار سایر مقوالت به کار برده 

 شود. می

 

1-4 .æ”-“ 1به عنوان نشانة معرفه  

های مستقل، وابسته و یا به هر دو صورت ها با استفاده از نشانهاسامی معرفه در بسیاری از زبان

نشانة معرفه در کردی ملکشاهی است که با پیوستن به  ”æ-“شوند. تکواژ وابستة نشان داده می

نیز قرار / gسازد. این تکواژ در برخی موارد در کنار واج اختیاری /ها را معرفه میاسامی، آن

 شود که در اغلبصرفاً به اسم یا گروه اسمی متصل می نشانه معرفه نقشدر  ”æ-“ گیرد. تکواژمی

های کردی نیز رایج است. در کردی ملکشاهی، نشانة معرفه به صورت وندی تصریفی به گونه

ف رهای حاکم بر حوزة صشود و نقش و کاربرد آن تحت تأثیر محدودیتمقوالت مذکور متصل می

 شود.تعیین می

 (1) mə kətâw-æ hâwər-d-əm. 
I book-DEF        bring. PAST-1SG               

       من کتاب را آوردم. 

 (2) Ɂaw   mâĺ-æ      gap-æ 
       that    house-DEF       big-is 

           آن خانه بزرگ است. 

ت. بودن کتاب اسدهندة معرفهشود و نشانمیدر جملة اول این نشانه به کلمة کتاب متصل 

-“در ترکیب  ”æ-“پیوندد، تکواژ که نشانة معرفه تنها به اسم یا گروه اسمی میبا توجه به این

gæp-æ” توان نشانة معرفه دانست چرا که میزبان این تکواژ یک صفت است. این تکواژ را نمی

در  ”æ-“شود. تکواژنشانة معرفه نیز واقع میبه عنوان « خانه»با معنای   ”mâĺ“در کنار اسم 

شود. این تکواژ در حالت صورت وجود ضمایر اشاره در جمله نیز در کنار گروه اسمی واقع می

در کردی « هم»صورت وابستة حرف ربط  ”iš-“های دیگری بپیوندد. تواند به وابستهمعرفه می

 شود.است که با پیوند به سایر مقوالت بیان می

(3) kətâw-æ hæm hâwər-d. 

                                                             
1 definite  
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    kətâw-æ-ÿš hâwər-d. 

      book-DEF-also bring. PAST-3SG  

 کتاب را هم آورد.

(4) ya mâĺ-æ-tân-æ. 
      this house-DEF-your.1PL-is 

 این خانة شما است.

که عموماً به مقوالت وابسته و دستوری تبدیل  شده این استهای اجزای دستوریاز ویژگی

شده تحت کامالً آشکار است. جزء دستوری ”æ-“شدگی در وند تصریفی د. اصل خاصشونمی

وان تشود که به واسطة آن میتری برخوردار میتأثیر سازوکار تعمیم معنایی، از مفهوم انتزاعی

جا که  هیچ منبع مکتوبی از کردی ملکشاهی برخی روابط مربوط  به حالت را نشان  داد. از آن

دگی شنیست، چگونگی تحول نشانة معرفه بر اساس برخی اصول و سازوکارهای دستوریدر دست 

ای هها و با نقشهای دستوری، در جایگاهمیسر نیست. وندهای تصریفی به واسطة پذیرش نقش

شدگی را کامالً به عنوان نشانة معرفه مسیر دستوری ”æ-“شوند. تکواژ محدودی به کار گرفته می

 و تنها صورت موجود برای بیان مقوالت است. پشت سر گذاشته

 

2-4 .”æ-“  1فعل ربطیبه عنوان  

توان به فعل ربطی های ایرانی میها و لهجهپذیر گویشهای واژگانی انعطافاز صورت

 بستی تقریباً مشابهی برخوردارهای پیهای آوایی از صورتاشاره کرد که متناسب با بافت« است»

نیز به کار « است»عنوان فعل ربطی  به ”æ-“(. در کردی ملکشاهی تکواژ 1384است )کلباسی، 

شود. این تکواژ صرفاً در شود و در این نقش به صفت، اسم و یا گروه اسمی متصل میبرده می

ی مستقل از این مقوالت و که در جمالت منفپیوندد، در حالی حالت مثبت به مقوالت دیگر می

شود. بر خالف نشانة معرفه که به صورت وند به عنوان میزبان مشخصة منفی به کار برده می

ست بملکشاهی واژه در کردی« است»شود، فعل ربطی تصریفی توسط سخنگویان استفاده می

ایگاه ایش نقش و جپیوندد. در ادامه برای نمبست به مقوالت میزبان میباشد و در قالب یک پیمی

 شوند.  هایی ارائه میاین تکواژ مثال

                                                             
1 linking 



 آمنه کریمی               ملکشاهی در کردی ”æ-“های مختلف تکواژ وابستة نامی و نقشهم 282

 293– 269شماره صفحات: ( 1399/ پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 (5) gwəĺdân-æ  fəryæ rayən-æ 
       vase-DEF            very beautiful-is 

         . استگلدان خیلی زیبا 

 (6) bâwg -əӱ     dokândâr-æ 

           father-3SG        salesperson –is 

          .است دارپدرش مغازه

(7) bâwg-əÿ      dokândâr       ny-æ  
     father-3SG          salesperson          NEG–is 

   دار نیست.       پدرش مغازه

)در فارسی باستان به عنوان ریشة فعل بودن( و  -æhحاصل ترکیب « است»فعل ربطی 

tiy- ( است )( که با گذشت 1375کلباسی، )به عنوان شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال

رواج یافته است. نمودار ارائه شده توسط کلباسی  ”æst“زمان بر اثر تغییرات آوایی به صورت 

 دهد.تغییرات آوایی فعل مذکور را از فارسی باستان تا به امروز نشان می

 æh-ity        æs-tiy      æs-t/ hæs-t 

های متفاوتی های مختلف ایرانی صورتلهجه ها واین فعل نیز با گذشت زمان در گویش

اشاره  æ–و  es ،-s،  -st ،-æs ،-u ،-en-های توان به گونهپیدا کرده است که از آن جمله می

در کردی ملکشاهی، پدیدة سایش آوایی نیز در  ”æst“ کرد. عالوه بر تغییر مقولة فعل واژگانی

این فعل هم با مفهوم واژگانی و هم با  ( به وضوح قابل مشاهده است.æ-شده )جزء دستوری

 شود.نشان داده می ”æ-“مفهوم دستوری )به عنوان فعل معین( صرفاً با استفاده از صورت 

در  تر فعل ربطیتوان به آزادی انتخاب بیشبست نیز میاز تمایزات قابل مالحظة این پی

دگی مقوالت فرعی در گذر زمان شساز اشاره کرد. براساس فرآیند دستوریمقایسه با وند معرفه

اند و به شدگی بر مقوالت اصلی به وجود آمدهیهای دستورو در اثر تغیرات حاصل از سازوکار

به عنوان فعل ربطی گروه اسمی و گروه وصفی را  ”æ-“روند. تکواژ صورت وابسته نیز به کار می

 دهد. میزبان خود قرار می
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3-4 .“-æ” به عنوان فعل معین 

ملکشاهی با افزودن این  شود. در کردیهمچنین در نقش فعل معین به کار برده می ”æ-“تکواژ 

گیرد. در ساخت حال کامل این های ماضی، تصریف ساخت حال کامل صورت میتکواژ به شناسه

پیوندد. شناسة سوم شخص مفرد افعالی که نشانة مصدری های ماضی مینشانة بالفاصله به شناسه

/ ə/ و /æهای /است. در این حالت برای جلوگیری از التقاط واکه [ø]باشد به صورت  [en]ها آن

که شناسة سوم شخص مفرد افعالی که نشانة مصدر شود، در حالی / به کار برده میgواج میانجی /

( به تصریف ساخت 9( و )8شود. در موارد )متصل می ”æ-“است، بالفاصله به تکواژ  [in]ها آن

 در کردی [řas-in]و  [hât-en]های کردی با صورت« رسیدن»و « آمدن»حال کامل دو فعل 

 شود.ملکشاهی اشاره می

 

(8) hâ-t-əm-æ  ام      آمده                   hâ-t-im-æ ایم     آمده 

    Come. PAST-1SG-AUX              Come. PAST- 1PL-AUX 

    Hâ-t-it-æ           ایآمده                   hâ-t-ən-æ     اید  آمده 

    Come. PAST- 2SG-AUX               Come. PAST- 2PL-AUX 

    Hâ-t-ə-g-æ     آمده است                   hâ-tən-æ اند      آمده 

    Come. PAST- 3SG-AUX               Come. PAS- 3PL-AUX 

 

 

(9) řæs-im-æ  ام     رسیده                  řæs-imən-æایم    رسیده 

     Arrive. PAST- 1SG-AUX           arrive. PAST- 1PL-AUX 

     řæs-it-æ    ای   رسیده                    řæs-in-æاید       رسیده 

   arrive. PAST- 2SG-AUX              arrive. PAST- 2PL-AUX 

    řæs-y-æ   رسیده است                      řæs-in-æاند         رسیده 

    arrive. PAST- 3SG-AUX               arrive. PAS- 3PL-AUX 

 

شوند. در ساخت حال ها متصل میهای فعلی به عنوان وندهایی تصریفی به فعلشناسه

بستی خود در اتصال به به صورت فعل معین و متناسب با قابلیت واژه ”æ-“بستی کامل، فعل پی
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شود و در ساخت حال کامل ایفای نقش های ماضی فعل متصل میوندهای تصریفی به شناسه

ه هیچ که  پس از خود ب تواند به برخی وندهای تصریفی بپیوندد در حالیبست میکند. این پیمی

ه کند. ببست عمل مینیز به صورت پی« است»دهد. فعل معین وند تصریفی اجازه اتصال نمی

 بستی برخوردار است.تنها از یک صورت پی« است»طور کلی فعل 

به عنوان  ”æ-“شدگی است. تکواژ ترین موارد دستورییکی از رایج« شدگیمعین»پدیدة 

مود دادن ننشان تر شده است. این تکواژ براییک مقولة دستوری در جایگاه فعل معین دستوری

توان به اصول می ”æ-“بستی شدگی فعل پیرود. از اصول آشکار ناظر بر معینمیکامل به کار 

 شدگی )محدودتر شدن کاربرد تکواژشده(، خاصتر شدن جزء دستوریزدایی )دستوریمقوله

 “-æ” شده( اشارهریهایی از معنای اولیه در جزء دستوبه عنوان فعل معین( و ثبات )وجود نشانه 

شده شدگی معرفیتر( نیز از سازوکارهای دستوریکرد. تعمیم معنایی )پذیرش معنای انتزاعی

ای از مقوالت ( است که از طریق آن فعل معین به عنوان سازه1991) و همکاران توسط هاینه

از افعالی است که عالوه بر مفهوم واژگانی از  ”æ-“شود. به طور کلی فعل دیگر در نظر گرفته می

تری نیز برخوردار است و به عنوان یکی از افعال معین نمودنما در دو زمان حال معنای دستوری

 شود. و گذشته به کار برده می

 

4-4 .“-æ” به عنوان حرف اضافة الحاقی 

 بستیهای واژه، از صورتهای قبلیبسیاری از حروف اضافه کردی با گذشت زمان در کنار صورت

شوند. به مقوالت اصلی متصل می 2بستو پی 1بستاند که به صورت پیشنیز برخوردار شده

آید را ساخت شدن حرف اضافه بر فعل به دست می( ساختی که از منضم1396) و نجفیکریمی 

 جدید به نامند. ساخت الحاقی از پیوستن یک تکواژ به فعل و افزودن یک موضوعالحاقی می

زار، ور/ متضرر، ابگیرد و متناسب با نقش معنایی آن، از انواع مختلف بهرهظرفیت فعل شکل می

حروف اضافة کردی ممکن است از (. 1396نجفی، کریمی و مکان و یا جهت برخوردار است )

ا ب« در»و « به»ملکشاهی دو حرف اضافة  بیش از یک صورت الحاقی برخوردار باشند. در کردی

شوند. این حروف عالوه بر صورت الحاقی به صورت مستقل نیز به کار برده بیان می ”æ-“تکواژ 

                                                             
1 proclitic 
2 enclitic 
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( نیز 1955) 1های الزم و متعدی بپیوندد. ادموندزتواند به برخی از فعلمی “-æ”تکواژ  شوند.می

 معرفی کرده است. بستی کردیرا حرف اضافة واژه ”æ-“صورت وابستة 

 (10) ʔima    Čəğ-im-æ   mædræsæ. 
         we       go. PAST- 1PL-to  school 

             ما به مدرسه رفتیم.   

 (11) niš-t-ø -æ mâšin-æ.      
            sit. PAST-3SG-in car-DEF 

       در ماشین نشست.        

بستی از یک صورت واژه« در»با معنای  ”dæ“و « به»با معنای  ”wæ“حروف اضافة 

. این شوندهای الزم و متعدی به کار برده میمشترک برخوردار هستند که با اتصال به برخی فعل

توانند به می« در»و « به»دهندة مکان، جهت و... باشند. دو حرف اضافه افعال ممکن است نشان

ست ببان بپیوندند. از دالیل معرفی این وابسته به عنوان یک واژهبستی به مقوالت میزصورت پی

های مورد نظر متأثر در بافت ”æ-“توان به نقش نحوی آن اشاره کرد. وقوع و عدم وقوع تکواژ می

توان باهم و در یک از قواعد نحوی است. صورت الحاقی و صورت مستقل این حروف اضافه را نمی

چرا که این دو صورت در توزیع تکمیلی هستند. وقوع ساخت الحاقی در ساخت مشابه به کار برد 

شود. بر اساس ها و به طور کلی تغییر ساختمان جمله میجمله سبب تغییر توالی سازه

شده بیش از سایر ( واحدهای دستوری1991) و همکاران شده توسط هاینه سازوکارهای ارائه

های ها عموماً از صورتگیرند و در نتیجه این سازهقرار میهای زبانی تحت تأثیر سایش آوایی سازه

 تری برخوردار هستند. کوتاه

های الحاقی نیز های قبلی، از صورتاغلب حروف اضافه کردی ملکشاهی عالوه بر صورت

کنند  ترین صورت بیانکنند گفتار را به سادهباشند. سخنگویان به طور مداوم تالش میبرخوردار می

های سازی آوایی صورتها به کوتاههای آوایی و با حذف برخی واجمین دلیل متناسب با بافتو به ه

بندی هتوان به الیبستی میشدگی در مورد حروف اضافة پیپردازند. از اصول آشکار دستوریزبانی می

مختلف  هایهای قدیمی( اشاره کرد. بر این اساس صورتهای صوری جدید در کنار الیه)وجود الیه

های دستوری مشابه داشته باشند ولی به لحاظ سبکی از هم متمایز شوند. حروف ممکن است نقش

                                                             
1 C. J. Edmonds 
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شدگی(. اگرچه حروف اضافه مقوالت شوند )خاصشده از نظر کاربردی محدودتر میاضافة دستوری

 ریتدستوری هایشدگی از نقشفرعی زبان هستند اما این مقوالت تحت تأثیر فرآیند دستوری

های فرعی افعال مکانی و حرکتی در شده به عنوان سازهشوند. این مقوالت دستوریبرخوردار می

شده صرفاً در جمالتی به های دستورینحوی(. ساخت-ساختواژیشوند )بازتحلیل نظر گرفته می

شود در حالی که حروف اضافة مستقل به توالی شوند که متمم پس از فعل واقع میکار برده می

 صی مقید نیستند.خا

(12) wa madrasa čəğ-əm 
          to   school   go. PAST- 1SG 

 به مدرسه رفتم.    

(13) Čəğ-əm  wa madrasa 
          go. PAST-1SG  to  school 

 رفتم به مدرسه.      

 

5-4 .”æ-“ 1آوابه عنوان پسوند نام   

 ”æ-“در کردی ملکشاهی از وند  در کردی است. سازیهای واژهوندافزایی یکی از زایاترین روش

شود. صداهای موجود در طبیعت با پذیرش این پسوند قابل استفاده می« آوانام»برای تولید 

آواها به صورت دو بخشی و با تکرار یک صوت شوند هرچند که گاهی نامبازگویی و توصیف می

 شوند.نیز بیان می

 taq+æ= taqæ (14) ی دیگر                       صدای گلوله و خوردن جسمی به جسم 

         ziř+æ=ziřæ                                  صدای جیغ گوش خراش  

         kül+æ= külæ                                              صدای خروس      

         xiŋ+æ=xiŋæ                                               صدای وزوز مگس 

    

                                                             
1 onomatopoeia 
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رغم محدودیت در انتخاب مقولة میزبان از زایایی باالیی برخوردار است وند مورد نظر علی

 آوا به عنوان وندیرود. این تکواژ در نقش پسوند نامو برای بیان هر آوایی در طبیعت به کار می

 کردی ملکشاهی به کار برود.اشتقاقی توسط سخنگویان 

 

6-4 .“-æ” سازبه عنوان پسوند اسم 

تواند در تولید اسم نیز به کار برود. این گروه از اسامی پسوندی است که می ”æ-“تکواژ 

ارگیری ک ممکن است حاصل اتصال صفات و یا اسامی دیگر به تکواژ مورد نظر باشد. همچنین با به

است( پیش از این اسامی، برخی ترکیبات « با، به، به طور و به صورت»)که معادل  ”wæ“لفظ 

آیند که ممکن است در برخی از جمالت در جایگاه قید به کار برده شوند.  رایج به دست می

ها، این ساخت توان بر اساس تکیه تعیین کرد. هنگام تلفظرا می”æ-“بسیاری از کارکردهای تکواژ 

صورت وقوع تکیه بر هجای گیرد. در بر روی تکواژ مورد نظر یا هجای پایانی قرار می لزوماً تکیه

( و 15های )کند. در ساختو در نتیجه معنای کلی ترکیب، تغییر می ”æ-“آغازین، نقش وابستة 

« است»ی بست( با تغییر تکیه از هجای آغازین به هجای پایانی، وابسته مورد نظر نقش فعل پی16)

و « خیس است»به  ”həšk-æ“و  ”tæř-æ“کند و به این ترتیب معنای دو ساخت یفا میرا ا

 یابد. تغییر می« خشک است»

 کارگیریهای زبانی به صورت عروضی و با به نامی سازهبرخی ابهامات معنایی حاصل از هم

 .(1986شوند )آلن، تکیه در جایگاه مناسب، به سهولت برطرف می

(15) tæř-æ    ن شلوغ و همراه با ساز و دهل و سایر آالت موسیقی                          جش   

        həšk-æ     جشن بدون سر و صدا و ساز و آواز                                                   

        šærik-æ                   معاملة مشارکتی دام                                                   

       nân həšk-æ                                                                               نان خشک  

       zæřin-æ-w simin-æ                                                               رنگین کمان 

(16) wæ tæř-æ                                                        به طور شلوغ و با ساز و دهل 

       wa həšk-æ                                                                 به طور بی سر و صدا 

       wæ šærik-æ                                 به طور مشارکتی                                     



 آمنه کریمی               ملکشاهی در کردی ”æ-“های مختلف تکواژ وابستة نامی و نقشهم 288

 293– 269شماره صفحات: ( 1399/ پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

نیز با معنای قیدی و مشابه  ”wæ“ها در برخی موارد بدون استفاده از لفظ این ساخت

با نقش وند از واحدهای  ”æ-“روند. تکواژ وابستة ( به کار می16معانی ارائه شده در مثال )

های تکواژ با توجه به محدودیت شود. وندبودن اینملکشاهی در نظر گرفته می شدة کردیدستوری

معنای  بینی بودنشود. از طرف دیگر به دلیل غیر قابل پیشموجود در انتخاب میزبان تعیین می

 شود.  بودن وند مشخص میهای میزبان، اشتقاقیترکیبات جدید و همچنین تغییر مقوله

 

 گیری. نتیجه5

ملکشاهی، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نامی در کردی در پژوهش حاضر، یک پدیدة هم

نامی در کردی ملکشاهی، این پدیده به عنوان یک هم ”æ-“ها و معانی مختلف تکواژ وابستة نقش

، نحوی،  ساختواژیشود. هر یک از مقوالت مورد نظر با پذیرش تغییراتی آوایی، شناخته می

و وندی به یک صورت واحد به کار برده  بستیهای مجزای واژهکاربردی و یا معنایی در نقش

-هایی از اصول حاکم بر فرآیند دستورینام همچنین متأثر از کل یا بخششوند. واحدهای هممی

 ”æ-“زدایی( به صورت تکواژ شدگی، ثبات و مقولهبندی، واگرایی و انشقاق، خاصشدگی )الیه

های شدن صورت چنین با ضعیفشدگی همروند. فرآیند دستوریتوسط سخنگویان به کار می

کند که از میزان استقالل این شود و این روند تا زمانی ادامه پیدا میها آغاز میمستقل مقوله

 های خاصی به کار برده شوند.ها کاسته شود و صرفاً در موقعیتساخت

های مختلف وجود دارند، اما امکانات شدة زیادی در زباناگرچه واحدهای دستوری 

-“ اژگیرند. تکوشدگی قرار نمیشده لزوماً به یک صورت تحت تأثیر سازوکار دستوریوریدست

æ”  ا را هشود و با اتصال به اسم یا گروه اسمی آنبه صورت یک وند تصریفی به کار برده می

 پذیرد. از دیگرصرفاً اسم یا گروه اسمی را به عنوان میزبان می ”æ-“سازد. نشانة معرفه معرفه می

سازی است که در نقش آن به عنوان وند اشتقاقی در فرآیند واژه ”æ-“کارکردهای تکواژ وابستة 

 ”æ-“رود. تکواژ آواها و برخی اسامی در کردی ملکشاهی توسط سخنگویان به کار میتولید نام

 گیرد. همچنین به شدت تحت تأثیر جایگاه تکیه قرار می

توانند تحت تأثیر فرآیند نقشی عموماً میحروف اضافة مستقل به عنوان کلمات 

که به ترتیب   ”da“و  ”wa“تری را بپذیرند. دو حروف اضافة های دستوریشدگی، نقشدستوری
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نیز برخوردار  ”æ-“بستی های قبلی از صورت پیرغم حفظ صورتهستند، علی« در»و « به»معادل 

ر زدایی )تغییهای مقولهأثیر مکانیزمشده )الحاقی( به نوعی تحت تهای دستوریهستند. صورت

 های کاربردیشدگی )محدودیتجدید(، خاص قبلی در کنار صورت بندی )حفظ صورتمقوله(، الیه

 ساختواژی( و بازتحلیل /d/و  /w/های شده( و همچنین سایش آوایی )حذف همخوانجزء دستوری

 اند. گرفته های دیگر( قرارشده به سازهنحوی )وابستگی جزء دستوری-

به اسم، گروه اسمی، « است»به عنوان فعل ربطی  ”æ-“در کردی ملکشاهی صورت وابستة 

در حالت منفی به صورتی مستقل از این  ”æ-“بستی پیوندد. فعل پیصفت و گروه وصفی می

دة ششود. این تکواژ صورت دستوریساز در جمله واقع میمقوالت و به عنوان میزبان مشخصة منفی

زدایی و سایش آوایی قرار گرفته است. است که تحت تأثیر پدیدهایی مانند مقوله ”æst“عل ف

فته است. گرشدگی و تعمیم معنایی صورت شدگی تکواژ مورد نظر نیز در نتیجة خاصمعین

ای از سایر مقوالت تبدیل شده به سازهنحوی که به واسطة آن جزء دستوری- ساختواژیبازتحلیل 

های ماضی در با اتصال به شناسه ”æ-“شدگی افعال بسیار مشهود است. تکواژ در معین شود نیزمی

 رود.  ساخت حال کامل به کار می

ای تصادفی است که در آن مقوالت مختلف عموماً پدیده ”æ-“نامی تکواژ به طور کلی هم

( از یک صورت زدایینحوی )مقوله- ساختواژیتحت تأثیر رویدادهای آوایی )سایش آوایی( و 

های قابل مالحظة نقشی نامی برخاسته از تفاوتبودن این هماند. تصادفیمشترک برخوردار شده

شدگی و معنایی مقوالت مورد بررسی است. هر یک از مقوالت به نحوی تحت تأثیر فرآیند دستوری

-توریاند. فرآیند دسبستی رایج شدهاند و در قالب وندهای تصریفی، اشتقاقی و یا واژهقرار گرفته

 ”æst“گذارد؛ به عنوان مثال فعل شدگی بر هر یک از این مقوالت اثری متفاوت بر جای می

است؛ در حالی که، معنازدایی رایج شده  ”æ-“زدایی و سایش آوایی به صورت تحت تأثیر مقوله

شود.  ه میر گرفتبستی در نظشدگی این فعل پیو تعمیم معنایی به عنوان سازوکار دخیل در معین

شدگی قرار دارند. نقش ای از فرآیند دستوریشده در مرحلههای دستوریهر یک از این مقوله

ود. با توجه شهای میزبان و همچنین جایگاه تکیه تعیین میاین تکواژ نیز با توجه به تغییر مقوله

نحوی،  -ساختواژیهای حوزهبه ترتیب به  زدایی، سایش آوایی و تعمیم معنایی کهبه اصول مقوله
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توان پدیدة مذکور را صرفاً به یک سطح از زبان نسبت داد شوند، نمیآوایی و معنایی مربوط می

 نحوی و حتی معنایی برخوردار است. - ساختواژینامی از ماهیتی آوایی، بلکه این هم
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On the Homonymy and Different Functions of Bound 

Morpheme “-æ” in Malekshahi Kurdish 
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Abstract 

Homonymy is a phenomenon in which different linguistic categories have the 

same phonological and orthographic form. This study aims to investigate different 

functions of “-æ “in Malekshahi Kurdish. The data is collected from native 

speakers of Malekshahi Kurdish. Hopper (1996) and Heine and et. al.  (1991) as 

theoretical frameworks are used to examine the reasons for different functions of 

morpheme “-æ “and also the reasons for the homonymy of morpheme “-æ”. The 

findings show that different linguistic categories are represented by the bound 

morpheme “-æ “. It may be used in various contexts as a proclitic, inflectional or 

derivational affix. As an inflectional affix, it is suffixed to nouns and noun phrases 

to signal definiteness in Malekshahi Kurdish. As a proclitic, “-æ” is suffixed to 

verbs to function as an auxiliary or linking verb to represent perfect aspect. It is 

also used as an applicative form of two prepositions “to” and “in” which are 

attached to some given verbs. “-æ” is, also, used to represent two derivational 

affixes to make onomatopoeias and some nouns. Each manifestation of “-æ” has 

undergone some phonological, morphological, and syntactic changes due to 

grammaticalization which is the underlying reason for this homonymy.  

 

Keywords: Bound Morpheme “-æ”, Grammaticalization, Homonymy, 

Malekshahi Kurdish, Southern Kurdish 

 

 

 

 


